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วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เท่ียวบินท่ี QR833 

(20.30-23.20) / QR115 (02.10-07.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 45 นาที 
(รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 
วันที่ 2  โรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซ่ียม-น า้พุเทรวี่-บันไดสเปน 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม(Rome) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศอิตาลี(Italy) ซ่ึงมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์
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ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตัง้อยู่บนเนินเขา
ทัง้เจ็ดริมฝ่ังแม่น า้ไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ 
โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย 
เช่นอาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดิ
โรมัน โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของ
อารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกนานนับศตวรรษจนกลายมาเป็น
เมืองหลวงในปัจจุบัน กรุงโรมได้รับฉายาว่าเป็น 
เมืองอมตะนคร หรือนครท่ีไม่มี วันตาย เ ป็น
ศู นย์ ก ล า ง แ ห่ ง อ า รยธ ร รม  ศูนย์ ก ล า ง แ ห่ง
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์กลางการปกครองและอ านาจ
ของอาณาจักรโรมัน กรุงโรมนับได้ว่าเป็นหน่ึงใน
เมืองหลวงทางด้านแฟชั่นของโลก และเต็มไปด้วย
ร้านแบรนเนมช่ือดังมากมาย นอกจากนีย้ังเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ เป็นท่ีตัง้ของนครรัฐ
ว าติ กั น  ซ่ึ ง เ ป็ นดิ นแด น ท่ีป ร ะ ทับ ข อ ง พ ร ะ
สันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
น าท่านเดินทางสู่นครวาติกัน(Vatican) รัฐอิสระท่ี
เล็กท่ีสุดในโลก ตัง้อยู่ทางด้านตะวันออกของกรุง
โรม โดยมีพระสนัตะปาปาเป็นองค์ประมขุ ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St. Peter Basilica) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตวัมหาวิหาร ท่านจะท่ึงกับความสวยงามของลาน
กว้างรูปไข่ท่ีงดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซ่ึงล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปัน้
นกับุญ 96 องค์  และบริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเข้าไปภายในโบสถ์จะ
พบกับรูปสลักหินอ่อน พิเอต้า พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซูอยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหินอ่อนท่ีมี
ช่ือเสียงมากของไมเคิล แองเจโล่ ชมแท่นบูชาส าหรับพระสันตะปาปาท าพิธีมิสซา ตัง้อยู่เหนือท่ีฝังศพ
ของนักบุญปีเตอร์ และอีกหน่ึงความงดงามของสถานท่ีแห่งนีค้ือโดมขนาดเส้นผ่าศนูย์ กลาง 42 เมตร 
ผสมผสานกับความงดงามของภาพวาดเฟรสโก้ภายใต้โดมขนาดใหญ่นี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
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น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกโคลอสเซี่ยม(Colosseum) ให้ท่านเก็บ
ภาพด้านนอกสนามกีฬายุคโบราณท่ีสามารถจุคน
ได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็น
สถานท่ีส าหรับให้ความบนัเทิงในยุคนัน้ โดยจัดให้
มีการต่อสู้ ระหว่าง นักสู้ ท่ีเราเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ 
นอกจากนีย้งัมีการต่อสู้ระหว่างนกัโทษกับสตัว์ป่าท่ี
ดุร้ายอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซ่ึงผู้ชนะจะได้รับเงิน
รางวัลและช่ือเสียงมากมาย ส่วนผู้แพ้จะถูกตดัสิน
ว่าให้มีชีวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหัวแม่มือของ
ผู้ชมหรือกษัตริย์ จากนัน้น าชมความงามของน า้พุ
เทรวี่ (Travi Fountain)  ซ่ึงมี รูปปั ้นของเทพเจ้า
เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน า้พุแห่งนี ้ เช่ือกันว่าผู้ ท่ี
ได้มาเยี่ยมชมสถานท่ีแห่งนี ้แล้วหันหลังใช้มือขวา
โยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน า้พุแห่งนีแ้ล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ จากนีใ้ห้ท่านได้
เดินเล่นบริเวณบันไดสเปน(Spanish Steps) ซ่ึงเป็นบันไดท่ีกว้างท่ีสดุและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป ซ่ึงมี
ทัง้หมด 138 ขัน้ และยังตัง้อยู่ด้านหน้าถนนคอนดอตติ(Via Condotti) ท่ีน่ีเต็มไปด้วยห้างหรูๆ ขาย
สินค้าเคร่ืองประดบัมียี่ห้อดงัๆ (Brand Name street) อาทิ กุชช่ี, อาร์มานี, พราด้า, หลุยส์ วิคตอง, มิซ
โซนี, เวอร์ซาเช่ อิสระให้เลือกชม เลือกซือ้สินค้า ของท่ีระลึก ของฝาก ตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
พักที่ Hotel Holiday Inn Rome Aurelia ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3  โรม-เซียน่า-จัตุรัสเดลคัมโป-มหาวิหารเซียน่า-ปาลาซโซ พับบลิโค-หอระฆังมานเจีย 
  The Mall Outlet-ฟลอเรนซ์-วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย 
  รูปป้ันเดวิด-สะพานเวคคิโอ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า(Siena) หรือเมืองซี
เอนา เมืองใหญ่อนัดบั 2 ในแคว้นทสัคานี เมืองเซีย
น่ายังได้รับประกาศเป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจาก
ความเก่าแก่และความสวยงามและการอนุรักษ์ไว้
อย่างดี น าท่านชมจัตุรัสเดลคัมโป(Piazza del 

Campo) จัตุรัสใจกลางเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ของ
เมืองเซียน่า ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในจัตุรัสท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป  ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ
สถานท่ีส าคญัๆ จ านวนมาก น าท่านชมมหาวิหาร
เมืองเซียน่า(Duomo di Siena) ถูกสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ ท่ีประดบัประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและสวยงามมาก
และเป็นโบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ท่ีสวยท่ีสดุในประเทศอิตาลี ชมเมืองเก่าเซียน่า(Siena Old Town) ท่ีได้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี  ค.ศ. 1995 ชมความเป็นเมืองเก่าสมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนสซองส์ เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์ และพิพิธภณัฑ์ และสมัผสับรรยากาศ
ของประวัติศาสตร์และร้านค้ามากมาย น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปาลาซโซ พับบลิโค(Palazzo 

Pubblico) เป็นพระราชวังท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1297 เพื่อใช้เป็นท่ีท างานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดย
ด้านข้างมีหอระฆังมานเจีย หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย(Torre del Mangia) หอระฆังท่ีเก่าแก่ท่ีถูก
สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1338 ซ่ึงสมยันัน้ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสงูท่ีสดุในอิตาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
น า ท่ า น สู่  The Mall Outlet (shopping top 
brands) เป็นแหล่งรวมช้อปปิง้ท่ีท่านสามารถไป
เลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก อาธิ Armani, 
Burberry, Dior, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, 
Hogan, Tod's, Valentino เป็นต้น น าท่านสู่เมือง
ฟลอเรนซ์(Florence) เมืองหลวงของแคว้นทัส
คานี ต้นก าเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์อดีต
ศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมอันรุ่งโ รจน์ดินแดนท่ีมี เส น่ห์อันน่า
หลงใหลแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียว
ใฝ่ฝันมาเยือนมากท่ีสุด น าท่านชมเมืองเก่าฟลอ
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เรนซ์(Old Town) เขตเมืองเก่าท่ีได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.
1982 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจ าเมืองวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่(Santa Maria del 

Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนีโ้ดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมท่ีใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการ
ก่อสร้าง ทัง้สีชมพูสีเขียวและสีขาว ซ่ึงน ามาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหน่ึงท่ีโดดเด่นไม่
แพ้กันคือโดมท่ีท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองใกล้กันเป็นจัตุรัสเดลลาซิญญอ

เรีย(Piazza dell Signoria) ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของ
รูปป้ันเดวิด(David) ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของไมเคิลแองเจโล่ ถัดมาริมฝ่ังแม่น า้อาร์โน จะพบกับสะพาน
เก่าแก่สะพานเวคคิโอ(Ponte Vecchio) ท่ีมีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอญัมณีอยู่ทัง้สอง
ข้างสะพาน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
พักที่ Hotel Datini Florence ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4  ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า(Pisa) น าชมหอเอน
เมืองปิซ่า(Tower of Pisa) สร้างขึน้ด้วยหินอ่อนสี
ขาวเพื่อใช้เป็นหอระฆังใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 
177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอนแห่งนีค้ือมีความ
เอียง 3.97 องศาเมื่อดูแล้วเหมือนจะล้ม ส่วน
สาเหตุท่ีเอียงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะการสร้างอยู่
บนพืน้ทราย ในปี ค.ศ. 1987 องค์การยูเนสโก
ประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝ่ัง
แผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เว
นิสถูกสร้างขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมาก
เข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของทะเลอาเดรียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และ
เป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคมมากท่ีสุด มี
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อาคารร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดัง้เดิมตัง้ริมคลองเวนิสได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสายน า้และเมืองแห่ง
สะพาน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
พักที่ Hotel Antony Venice Mestre ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5  เวนิส-ท่าเรือตรอนเคตโต-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มหาวิหารซานมาร์โค 
  พระราชวังดอจส์-สะพานทอดถอนใจ-ลีโอเน่-เวโรน่า-บ้านโรมิโอ จูเลียต-มิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) 
เพื่อโดยเรือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองใน
ฝันของนักท่องเท่ียวหลายๆคน ชมความสวยงาม
ของจัตุรัสซานมาร์โค(Piazza San Marco) จุด
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ท่ีรายล้อมด้วยสถานท่ี
ส าคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร์โค(St. 

Mark's Basilica) เดิมท่ีเป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้
ครองเมืองในสมยันัน้ พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace) ภายในของพระราชวงัซ่ึงประกอบด้วยห้อง
ท่ีประทับ เรือนรับรอง ห้องทรงงาน ห้องดนตรี ห้องลีลาศ และห้องพิจารณาคดีซ่ึงจะมีสะพานทอด
ถอนใจ(Bridge of Sighs) ท่ีเช่ือมต่อกับคกุ ถ่ายรูปกับลีโอเน่(Lione) รูปปัน้สิงโตตวัใหญ่ติดปีกพร้อม
ถือหนังสือ ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี ้
พร้อมทัง้ช้อปปิง้สินค้าท่ีมีช่ือเสียงมากมายอย่างเช่นเคร่ืองแก้วมรูาโน่ ซ่ึงท่ีน่ีเป็นศูนย์กลางการผลิตมา
ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 10 พร้อมทัง้ให้ท่านได้ร่วมชมสาธิตการเป่าแก้วท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเองอีกด้วย ***
อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลกัษณ์ของเมือง และมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกชมความงามสดุแสนโร
แมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม)*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Local Restaurant 



KER170711-QR อติาล-ีโรม-เวนสิ-มลิาน 7วัน4คนื 

น าท่านเดินทางกลับมายังฝ่ังเวนีส เดินทางสู่เมืองเวโรน่า(Verona) เป็นเมืองท่ีใหญ่และส าคัญเป็น
อันดับสองในแคว้นเวเนโต รองจากเวนิส เวโรน่า
ได้รับสมญานามว่า  "Little Roman" เพราะยังคง
สภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์  
เป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองทัง้การอุตสาหกรรมการพาณิชย์
และเกษตรกรรมมีการจัดงานเกี่ยวกับเกษตรกรรม
และเคร่ืองมือในการเกษตรเป็นประจ าทุกปี เป็นท่ี
ผลิตไวน์มีหินอ่อนท่ีสวยงามเป็นเมืองมหาวิทยาลัย
มีท่ีท่องเท่ียวโบราณสถานมากมายเป็นเมืองเก่าท่ีเล็กๆ และท่ีท าให้เมืองเวโรน่าเป็นท่ีรู้จกักันโดยทั่วไป
นัน้ เป็นเพราะเหตกุารณ์ต่างๆ ในบทละครเร่ืองโรมิโอกับจูเลียตของเช็กเสปียร์ล้วนเกิดขึน้ในเมืองหน่ึง
ของอิตาลีท่ีช่ือว่าเวโรน่า น าท่านชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีสมมุติเป็นฉากท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโร
มิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง ซ่ึงหน้าบ้าน
จูเลียต ปัจจุบันคือร้าน Armani ว่ากันว่าใครอยาก
สมหวังในเร่ืองความรักก็ให้ไปจับท่ีหน้าอกของรูป
ปัน้จูเลียต นอกจากนีภ้ายในบริเวณก าแพงบ้านจู
เลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจน
แทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรอง
จากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี 
มิลานได้ช่ือว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหน่ึง เช่น เดียวกับปารีสและนิวยอร์ค อีกทัง้ยงั
เป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant 
พักที่ Hotel Holiday Inn Milan Assago ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 6  มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล-สนามบินมิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่จุดศนูย์กลางอันศกัดิ์สิทธิ์ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน 
มหาวิหารนีส้ร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดบัสามของโลก เร่ิมสร้าง
ในปี ค.ศ. 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหิน
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อ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปัน้หินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปปัน้ทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  
เชิญท่านอิสระกับการช้อปิง้สินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง
ของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
เป็นต้น ท่ีแกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานู เอล
(Galleria Vittorio Emanuele)  ท่ีตั ง้ ร้ าน  Prada 
ร้านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
จากด้านในซ่ึงเป็นอาคารกระจกท่ีเก่าแก่และ
สวยงาม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

16.15 น.  ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เท่ียวบินท่ี QR128 

(16.15-23.05) / QR836 (02.20-13.10(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 55 นาที 
(รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 7  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนีไ้ม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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องัคาร-จนัทร ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 

12 - 18 เม.ย. 65 75,999.- 75,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์
(วนัหยุดแรงงาน) 26 เม.ย. - 02 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์
(วนัหยุดวสิาขบูชา) 10 - 16 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์ 24 - 30 พ.ค. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์
(วนัหยุดเฉลมิพระชนมพรรษาราชนิ)ี 31 พ.ค. - 06 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์ 21 - 27 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดย
อัตโนมตั ิ
3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
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4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท่้านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะ
และยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เน่ืองจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่าย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้ (20 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือ
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / 
ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 

 


